КОСТЮК
Анатолій Никифорович

До 75річчя лікаря ортопедатравматолога
консультативнополіклінічного відділу ДУ
«Інститут травматології та ортопедії НАМН
України», ортопедатравматолога вищої
категорії, кандидата медичних наук Костюка
Анатолія Никифоровича.
Анатолій Никифорович Костюк народився у
1939 році, у 1965 році закінчив Київський медич
ний інститут за фахом «лікувальна справа». Після
закінчення навчання був направлений на службу
у збройні сили СРСР.
Лікарську практику розпочав загальним
хірургом, біля 10 років був начальником загально
хірургічного відділення шпиталю, а з 1980 року
працював ортопедомтравматологом.
Труднощі лікування зростаючих по тяжкості,
відкритих та вогнепальних переломів довгих кіс
ток (війна в Афганістані 19791989 рр.), наявними
на той час технічними засобами стали поштовхом
до розробки і впровадження в практику стерж
невих апаратів зовнішньої фіксації. У 19841985
рр. Анатолій Никифорович розробив оригінальні
стержневі репозиційнофіксуючі апарати, які в
1990 році отримали дозвіл МОЗ СРСР для серій
ного виробництва і з часом у літературі отримали
назву «апарати Костюка». Цими апаратами про
оперовано тисячі хворих на теренах України та
колишнього СРСР.
У 1990 році у ЦІТО ім. М.М. Пріорова
(м. Москва) А. Н. Костюк успішно захистив кан
дидатську дисертацію на тему: «Лікування пере
ломів довгих кісток стержневими апаратами
автора».
Звільнився з лав армії в 1992 році з посади
начальника ортопедотравматологічного відді
лення полігонного шпиталю м. Капустін Яр.
З 1992 року працював ортопедомтравма
тологом у поліклініці № 1 ЛОО при Кабінеті
Міністрів України та інших травматологічних
клініках м. Києва.
З 1998 року працює у ДУ «Інститут травма
тології та ортопедії НАМН України»: з квітня 1998
року – на посаді завідуючого дослідновироб
ничого відділу, з січня 2011 року переведений по
посаду лікаря консультативнополіклінічного
відділу.
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Анатолій Никифорович продовжує проводи
ти активну наукову діяльність, поєднуючи її з лі
куванням особливо складних хворих з перело
мами кісток. Автор 76 опублікованих наукових
робіт із проблем лікування переломів, захво
рювань довгих кісток та потерпілих із політрав
мою, у тому числі 2 методичних рекомендацій з
даної проблеми. Має 4 авторських свідоцтва, 10
патентів України, 2 оформлені заявки на ви
находи.
Впроваджує в клініках ДУ «ІТО НАМН Укра
їни» та інших лікувальних закладах держави но
вітні технології лікування складних переломів
довгих кісток методикою закритого позавогни
щевого остеосинтезу стержневими конструкці
ями створеними на базі інституту.
Під час служби в збройних силах на посадах
начальника хірургічного та травматологічних від
ділень нагороджений медалями та орденом «Знак
Пошани». «За особливі заслуги перед українським
народом» нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України та почесним званням
«Заслужений лікар України». Нагороджений
Подякою міського голови м. Львова «За глибокий
вияв доброти, жертовності та людяності у час на
дання допомоги потерпілим у авіакатастрофі на
Скнилівському літовищі».
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У зв’язку з численними вогнепальними трав
мами кінцівок, отриманими військовослуж
бовцями в наслідок проведення АТО, активно
залучається до консультативнолікувального про
цесу в Центральному клінічному госпіталі Дер
жавної прикордонної служби України та інших
госпіталях України.
Анатолій Никифорович Костюк працелюб
ний, сумлінно відноситься до своїх функціо
нальних обов’язків і громадських доручень, є

помічником та порадником молодшим колегам,
користується заслуженим авторитетом та
повагою в колективі.
Колектив ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України», друзі, колеги щиро
вітають Анатолія Никифоровича з 75річчям та
бажають міцного здоров’я, довгих років життя,
оптимізму, наснаги до нових звершень, подальших
успіхів у науковій та практичній роботі.
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